
CM\1021988PL.doc PE418.081v06-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0710/2008, którą złożył Peter Downes (Irlandia), w sprawie normy 
bezpieczeństwa dotyczącej kasków do jazdy konnej

Petycja 0326/2013, którą złożył Ulf Olsson (Szwecja), w sprawie kasku 
jeździeckiego 

1. Streszczenie petycji 0710/2008 

Składający petycję twierdzi, że norma EN 1384 dotycząca kasków do sportów jeździeckich 
nie spełnia wymogów bezpieczeństwa określonych w dyrektywie 89/686/EWG w sprawie 
wyposażenia ochrony osobistej. Składający petycję wyjaśnia, że przedsięwziął kroki w tej 
sprawie po tym, jak jego syn odniósł śmiertelne obrażenia, i przypomina, że w wyniku 
pierwszej petycji złożonej do Parlamentu Europejskiego (1030/96) w 1996 r. ustanowiono 
nową normę bezpieczeństwa (EN 14572). Zdaniem składającego petycję dotychczas żaden 
producent nie był w stanie wyprodukować kasku, który odpowiadałby tej nowej normie i nie 
jest to możliwe przy użyciu istniejącej technologii. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o wezwanie właściwych organów do podjęcia działań niezbędnych 
do naprawienia tej sytuacji.

Streszczenie petycji 0326/2013 

Składający petycję kwestionuje bezpieczeństwo kasku jeździeckiego EN 1384 (kask do jazdy 
konnej), który w jego opinii nie spełnia mającej zastosowanie dyrektywy w sprawie 
bezpieczeństwa produktów.
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2. Dopuszczalność

Petycja 0710/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2008 r. 
Petycja 0326/2013 uznana została za dopuszczalną dnia 8 listopada 2013 r.

Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

W dniu 28 kwietnia 1998 r. po śmiertelnym wypadku syna składający petycję Peter Downes 
stwierdził w petycji 1030/96, że norma EN 1384 – Kaski do sportów jeździeckich – nie 
spełnia wymogów określonych w dyrektywie 89/686/EWG w sprawie wyposażenia ochrony 
osobistej.

Po zbadaniu sprawy Komisja poleciła Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) 
(M/281) zmienić normę EN 1384, aby zwiększyć poziom ochrony, jaki zapewniają te kaski. 
W odpowiedzi na wspomniane polecenie CEN postanowił nie zmieniać normy EN 1384, ale 
opracować nową europejską normę EN 14572 – Kaski o wysokich parametrach użytkowych 
dla jeźdźców. Informacja o przedmiotowej normie ukazała się w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej (Dz.U. UE) w dniu 6 października 2005 r. W rezultacie stosowanie tej normy 
potwierdza domniemanie zgodności z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia określonymi w dyrektywie 89/686/EWG.

W nowej petycji 710/2008 składający petycję twierdzi, że nie wprowadzono na rynek 
żadnego kasku zgodnego z normą EN 14572, ponieważ spełnienie jej wymogów nie jest 
możliwe przy użyciu istniejącej technologii. Utrzymuje on, że kilkakrotnie próbował 
przedstawić tę kwestię przed odnośną komisją techniczną CEN (CEN TC 158), jednak 
bezskutecznie.

Komisja zwróciła się do szeregu organów, w tym komisji technicznej CEN 158 – WG 5, 
przedstawicieli producentów kasków jeździeckich oraz zespołu koordynującego jednostek 
notyfikowanych na szczeblu europejskim (VG1), który poświadcza wymogi wyposażenia 
ochrony osobistej dla ochrony głowy. 

W świetle otrzymanych odpowiedzi Komisja może potwierdzić, iż nie wprowadzono na rynek 
ani nie nadano certyfikatów żadnym kaskom odpowiadającym normie EN 14572. Kilku 
ekspertów, z którymi przeprowadzono konsultacje, jest zdania, że zastosowanie wymogów 
normy sprawiłoby, że kask stałby się zbyt ciężki i niewygodny do noszenia. Podczas gdy taki 
kask może zapewnić wyższy poziom ochrony przed niektórymi urazami głowy, może również 
zwiększyć ryzyko wystąpienia innych urazów, np. urazów kręgosłupa. Eksperci twierdzą, że 
nawet kask spełniający wymogi normy EN 14572 nie zapewni całkowitej ochrony przed 
ryzykiem upadku konia na jeźdźca.

Komisja techniczna CEN 158 potwierdziła, iż kwestie poruszone przez składającego petycję 
były kilkakrotnie przedmiotem dyskusji w komisji technicznej oraz że irlandzki 
przedstawiciel został poproszony o przedstawienie propozycji w celu rozwiązania tego 
problemu.
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Wnioski

Kaski jeździeckie zaprojektowane zgodnie z ujednoliconą normą EN 1384 są na szeroką skalę 
produkowane i używane w Unii Europejskiej. Takie kaski zapewniają znacznie wyższy 
poziom ochrony w porównaniu z większością kasków używanych, zanim zaczęto stosować 
dyrektywę w sprawie wyposażenia ochrony osobistej i ujednoliconą normę EN 1384. Komisja 
zauważa, że poziom ochrony określony na mocy tej dyrektywy jest ograniczony ze względu 
na wymóg, zgodnie z którym wyposażenie musi odpowiadać rodzajowi czynności, do których 
wykonywania jest ono zakładane.

Według badania przeprowadzonego przez Komisję wydaje się, że próba zapewnienia 
jeźdźcom konnym lepszej ochrony przez opracowanie indywidualnej normy dla kasków 
„o wysokich parametrach użytkowych” nie przyniosła pożądanego skutku. Z jednej strony 
wydaje się, że na rynku nie ma zapotrzebowania na kaski „o wysokich parametrach 
użytkowych”. Z drugiej strony istnieje wątpliwość, czy wymogi normy EN 14572 są w pełni 
zgodne z kilkoma podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określonymi w załączniku II przedmiotowej dyrektywy, na przykład:

1.1.1 Ergonomia
Wyposażenie ochrony osobistej powinno być zaprojektowane i wykonane w 
taki sposób, aby w przewidywanych warunkach użytkowania, do których jest 
przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać wszystkie czynności 
związane z zagrożeniem, korzystając równocześnie z odpowiedniej ochrony na 
jak najwyższym poziomie.

1.1.2.1 Jak najwyższy poziom ochrony
Optymalnym poziomem ochrony, który powinien być wzięty pod uwagę przy 
projektowaniu, jest taki poziom, powyżej którego niedogodności związane z 
noszeniem wyposażenia ochrony osobistej uniemożliwiają ich skuteczne 
używanie w okresie narażenia na zagrożenia lub uniemożliwiają normalne 
wykonywanie czynności.

3.1.1 Urazy spowodowane przez upadające lub wystające przedmioty i zderzenia 
części ciała z różnego typu przeszkodami
Wyposażenie ochrony osobistej odpowiednie do tego typu zagrożeń powinno 
zapewnić taką amortyzację uderzeń, aby zapobiegać zranieniom 
spowodowanym w szczególności przez zgniecenie lub przekłucie części 
chronionej, przynajmniej dla takiego poziomu energii uderzenia, powyżej
którego nadmierne wymiary lub masa środka amortyzującego 
uniemożliwiałaby efektywne użytkowanie wyposażenia ochrony osobistej w 
przewidywanym okresie użytkowania.

Komisja skieruje zatem sprawę w związku z normą EN 14572 do komisji utworzonej zgodnie 
z dyrektywą 98/34/WE, według procedury określonej w art. 6 ust. 1 dyrektywy w sprawie 
wyposażenia ochrony osobistej, w celu wycofania wzmianki o normie z listy opublikowanej 
w Dz.U. UE.

Jednocześnie, w ramach polecenia M/281, Komisja zwróci się do CEN o ponowne zbadanie 
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możliwości zwiększenia poziomu ochrony, jaki zapewniają kaski jeździeckie, przy użyciu 
istniejącej technologii w celu dokonania odpowiednich zmian w normie EN 1384.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.

Komisja zwróciła się do Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej CEN o zaprzestanie 
odwoływania się do normy EN 14572 – Kaski o wysokich parametrach użytkowych do jazdy 
konnej w Dz.U. UE. W odpowiedzi CEN stwierdził, że będzie nadal odwoływać się do niej, 
lecz z uwagi na rozbieżne punkty widzenia w tej sprawie zaprosił służby Komisji do udziału 
w posiedzeniu plenarnym CEN TC 158 „Ochrona głowy” w dniu 15 czerwca 2010 r.

Ponadto Komisja ogłosiła przetarg mający na celu znalezienie wsparcia technicznego do 
oceny:

 czy normy EN 1384 oraz EN 14572 spełniają – przy uwzględnieniu obecnej technologii 
– podstawowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia1, wyszczególnione w 
dyrektywie PPE;

 czy norma EN 14572 powinna zostać wycofana z Dz.U. UE;

 czy jedna lub obie odnośne normy powinny być zmienione w celu zwiększenia ochrony 
jeźdźców konnych.

Komisja poinformuje Komisję Petycji o dalszym rozwoju sytuacji.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Komisja przeprowadziła dochodzenie wśród właściwych zainteresowanych podmiotów 
i powołała niezależnego eksperta do zbadania specyfikacji technicznych rzeczonych norm 
w oparciu o stan wiedzy naukowej i technicznej oraz w odniesieniu do podstawowych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonych w załączniku II dyrektywy 
89/686/EWG w sprawie wyposażenia ochrony osobistej.

CEN zaprosił służby Komisji do udziału w posiedzeniu plenarnym CEN TC 158, które 
odbyło się dnia 15 czerwca 2010 r. Podczas posiedzenia członkowie komisji technicznej byli 
zgodni co do tego, że konieczne jest podjęcie dalszych działań. Zwrócono się do grupy 
roboczej 5 CEN TC 158 (WG5) w sprawie zorganizowania posiedzenia w celu podjęcia 
decyzji na temat dalszych kroków.

Posiedzenie WG5 odbyło się dnia 11 października 2010 r. Większość z obecnych delegacji 
poparła zmianę nomy EN 1384 i wycofanie wzmianki o normie EN 15472 z Dz.U. UE. 
Wszystkie delegacje zostały poproszone o przesłanie swoich wniosków do sekretariatu 
komisji technicznej. O ile wiadomo Komisji, tylko jedna delegacja przesłała dotychczas 
wniosek w sprawie zmiany normy EN 1384.

                                               
1

Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wyszczególnione w załączniku II do dyrektywy 
89/686/EWG.
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Komisja jest zdania, że brak postępów w przedmiotowej sprawie od ostatniego posiedzenia 
WG5 stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników kasków 
wyprodukowanych zgodnie z omawianymi normami. Jest to szczególnie niepokojące ze 
względu na długi okres, który upłynął od chwili złożenia w Parlamencie Europejskim 
pierwszej petycji w 1998 r.

Komisja otrzymała już od niezależnego eksperta ocenę techniczną, która potwierdza, 
że udoskonalenie normy EN 1384 jest nie tylko możliwe, ale także konieczne.

W związku z powyższym Komisja Europejska wniesie formalny sprzeciw wobec obydwu 
odnośnych norm w celu wycofania wzmianki o nich z Dz.U. UE. W rezultacie te dwie normy 
nie będą już dawać podstaw do domniemania zgodności. Oznacza to, że w przypadku, gdy 
kaski produkowane są zgodnie jedynie z rzeczonymi normami, nie będzie można 
automatycznie domniemywać ich zgodności z wymogami określonymi w dyrektywie w 
sprawie wyposażenia ochrony osobistej. Jednocześnie, na podstawie pierwotnego polecenia 
M/281, Komisja zwróci się do CEN o poprawę normy EN 1384.

Komisja będzie na bieżąco śledzić postępy w zakresie zmiany normy i informować Parlament 
Europejski o postępach w tej sprawie.

6. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Uwagi Komisji

Komisja ogłosiła zamiar wniesienia formalnego sprzeciwu wobec obydwu omawianych norm. 
Po omówieniu tej kwestii w grupie roboczej ds. wyposażenia ochrony osobistej oraz by 
uniknąć niepotrzebnie czasochłonnych procedur, Komisja zwróciła się w pierwszej kolejności 
do CEN o wycofanie obu norm z listy publikowanej w Dz.U. UE.

W listopadzie 2011 r. CEN podjął decyzję o wycofaniu normy EN 14572.

W przypadku EN 1384 komisja CEN TC 158 postanowiła w czerwcu 2011 r. dokonać 
przeglądu tej normy, ale nie wycofywać jej z listy publikowanej w Dz.U. UE.

Pierwsze posiedzenie CEN TC 158 WG 5 w sprawie przeglądu normy EN 1384 odbyło się w 
październiku 2011 r. Omówiono na nim wnioski złożone przez szereg organów 
członkowskich i ustalono plan pracy z kolejnymi etapami przeglądu. Następne posiedzenie 
WG 5 odbędzie się w lutym 2012 r.

Wniosek

W związku z wycofaniem przez CEN normy EN 14572 nie zostanie ona umieszczona na 
następnej skonsolidowanej liście opublikowanej w Dz.U. UE.

Rozpoczęcie przeglądu normy EN 1384 jest wprawdzie krokiem naprzód, ale krokiem 
niewystarczającym. Komisja uważa, w świetle wniosków jej eksperta technicznego, że norma 
EN 1384 nie odzwierciedla aktualnego stanu wiedzy, w związku z czym nie jest 
wystarczająca jako podstawa do domniemania zgodności z podstawowymi wymogami 



PE418.081v06-00 6/7 CM\1021988PL.doc

PL

zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie w sprawie wyposażenia ochrony 
osobistej. Dlatego też Komisja wniesie formalny sprzeciw wobec normy EN 1384 i po jego 
uwzględnieniu wzmianka o normie zostanie usunięta ze skonsolidowanej listy opublikowanej 
w Dz.U. UE.

Po zakończeniu przez CEN przeglądu normy EN 1384 oraz stwierdzeniu, że poziom 
bezpieczeństwa gwarantowany przez tę normę jest wystarczający, wzmianka o zmienionej 
normie może zostać umieszczona na liście w Dz.U. UE.

Komisja będzie wnikliwie śledzić zainicjowany przez CEN TC 158 WG 5 proces przeglądu 
normy EN 1384 i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu zaktualizowane informacje o 
znaczących postępach w tym zakresie.

7. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 kwietnia 2013 r.

Obecnie trwa przegląd normy EN 1384. Na posiedzeniu właściwej grypy ds. normalizacji, 
CEN TC 158 - WG 5, które odbyło się w październiku 2012 r., omówiono wiele aspektów 
tego zagadnienia (test penetracyjny, amortyzacja wstrząsów). Niemniej jednak Komisja 
uznała, że proces ten przebiega zbyt wolno.

W grudniu 2012 r. Komisja wniosła formalny sprzeciw wobec normy EN 1384, aby 
wzmianka o niej została wycofana z Dz.U. UE. Ten formalny sprzeciw będzie teraz musiał 
zostać omówiony z przedstawicielami państw członkowskich i właściwymi stronami 
zainteresowanymi na kolejnym posiedzeniu grupy roboczej ds. dyrektywy w sprawie 
wyposażenia ochrony osobistej, które odbędzie się w kwietniu 2013 r.

Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu zaktualizowane informacje o wszelkich 
znaczących postępach w tej kwestii.

8. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Petycje 710/2008 i 326/2013

W obu petycjach wyrażony jest pogląd, że kaski jeździeckie zaprojektowane zgodnie z normą 
EN 14572 – kaski do jazdy konnej – nie spełniają obowiązujących podstawowych wymogów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonych w załączniku II do dyrektywy 89/686/EWG w 
sprawie wyposażenia ochrony osobistej (dyrektywa w sprawie wyposażenia ochrony 
osobistej).

Komisja wniosła formalny sprzeciw wobec normy EN 1384:1996. Tymczasem w Dz.U. UE 
figuruje wersja z 2012 r., ale skrytykowanych elementów nie zmieniono (poza umieszczeniem 
na kasku informacji o jego wadze). Dlatego Komisja zaktualizowała formalny sprzeciw 
wobec normy EN 1384:2012, aby wzmianka o niej została wycofana z Dz.U. UE.

Kwestię te przedyskutowano na ostatnim posiedzeniu grupy roboczej ds. wyposażenia 
ochrony osobistej dniu 11 listopada 2013 r. i wszystkie komentarze państw członkowskich 
wskazywały na zdecydowane poparcie dla zaktualizowanego formalnego sprzeciwu. Komisja 
przygotowuje decyzję zgodnie z ww. większościową opinią. Wycofanie wzmianki o 
standardowej normie z Dz.U. UE oznacza, że norma EN 1384:2012 nie będzie dłużej 
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podstawą domniemania zgodności z podstawowymi wymogami zdrowia i bezpieczeństwa 
określonymi w dyrektywie w sprawie wyposażenia ochrony osobistej, a zatem nie będzie 
mogła być wykorzystywana w tym celu przez producentów. Z praktycznego punktu widzenia, 
aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa producenci i jednostki notyfikowane 
muszą sprawdzić zgodność produktów bezpośrednio z ww. wymogami dyrektywy.

Jeśli chodzi o trwający przegląd prac w CEN TC 158 WG 5 państwa członkowskie 
postanowiły zagwarantować odpowiedniej grupie roboczej wsparcie ekspertów, w 
szczególności z dziedziny biomechaniki. Komisja nadal będzie z bliska śledzić proces 
przeglądu normy EN 1384, aby uzyskać ulepszoną normę z odpowiednim poziomem 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi podstawowymi wymogami zdrowia i 
bezpieczeństwa określonymi w dyrektywie w sprawie wyposażenia ochrony osobistej oraz 
zgodnie z ostatnimi osiągnięciami techniki.

Po zakończeniu tego procesu wzmianka w Dz.U. UE o ostatnio poddanej przeglądowi normie 
EN 1384 może wymieniać ją jako zharmonizowaną normę.

Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu dalsze zaktualizowane informacje o 
jakichkolwiek znaczących postępach w tej kwestii.


